
RE: 5º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 -
PROCESSO SDR n° 97/2019

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Qua, 25/08/2021 14:52

Para:  Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br>; 'Licitacao2 - Duct' <licitacao2@ductbusters.com.br>
Cc:  'Renata - Ductbusters' <renatagoncalves@ductbusters.com.br>; engenharia@ductbusters.com.br
<engenharia@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br <eduardonascimento@ductbusters.com.br>
Cco:  Marisa Pereira Ramos Pinto Ferraz <mpferraz@sdr.sp.gov.br>; Francilea Macario Gazoli Zorzete
<fzorzete@sp.gov.br>; Danielle dos Reis Queiroga <dqueiroga@sdr.sp.gov.br>

Prezado licitante, boa tarde.

Seguem abaixo as respostas aos ques�onamentos:
Pergunta 1)- Existe infraestrutura instalada para a interligação de cabos da Concessionária com a Entrada de
Medição, Proteção e Transformação, e respec�va interligação aos QGBT 01 e 02? Ou deverão ser consideradas
uma nova infra com eletrodutos de 3” e caixas de passagem conforme indicado no projeto Elétrico Folha 36? 

Caso seja necessária a execução de nova infraestrutura, favor confirmar se estão previstos também
escavações e recomposições de piso, que deverão estar na planilha orçamentária. 

Resposta: Favor considerar os itens que constam na planilha orçamentária. 

 

Pergunta 2) O memorial de clima�zação cita a necessidade de automação para o Sistema de ar condicionado. 
Para os itens chillers e bombas onde se encontra na planilha orçamentária os equipamentos per�nentes à
automação dos mesmos? Haverá a necessidade de automa�zar também os fancoletes na mesma automação
da CAG? 

Resposta: Os equipamentos per�nentes ao Sistema de automação da CAG (Chillers e bombas) Central de
Água Gelada se encontram na planilha orçamentária no item AUTOMAÇÃO CAG. (válvulas borboleta,
acoplador, repe�dores, relé, sensor, pressostato, termostato, controlador, etc). 

Não haverá a necessidade de automa�zar também os fancoletes na mesma automação da CAG, pois os
fancoletes deverão ser fornecidos com seus respec�vos controles remotos. 

 

Pergunta 3) Onde se encontra na planilha orçamentária o controlador do Sistema VRF? Esse item é necessário
para o funcionamento integrado das condensadoras e evaporadoras do Sistema VRF e não se encontra na
planilha 

Resposta: Não existe sistema VRF no mercado sem o respec�vo controlador. O sistema de automação VRF é
embarcado de fábrica. 

 

Pergunta 4) Em vistoria, iden�ficamos que a pavimentação encontra-se pronta. Mediante ao exposto,
solicitamos a exclusão de tal exigência da qualificação técnica, uma vez que tais serviços já foram realizados
pelo DER. 

Resposta: O item não pode ser excluindo porque haverá modificações na pavimentação já realizada pelo
DER e outros complementos de área ainda não pavimentada. 

Atenciosamente,



De: Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 23 de agosto de 2021 14:08 
Para: 'Licitacao2 - Duct' <licitacao2@ductbusters.com.br>; Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br> 
Cc: 'Renata - Ductbusters' <renatagoncalves@ductbusters.com.br>; engenharia@ductbusters.com.br
<engenharia@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br
<eduardonascimento@ductbusters.com.br> 
Assunto: 5º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 - PROCESSO SDR n°
97/2019
 
Prezados (as), boa tarde. 
  
Solicitmaos que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo elencadas, visando a correta elaboração de
nossa proposta comercial:

1º - Existe infraestrutura instalada para a interligação de cabos da Concessionária com a Entrada de
Medição, Proteção e Transformação, e respectiva interligação aos QGBT 01 e 02? Ou deverão ser
consideradas uma nova infra com eletrodutos de 3” e caixas de passagem conforme indicado no
projeto Elétrico Folha 36?
 
Caso seja necessário a execução de nova infraestrutura, favor confirmar se estão previstos também
escavações e recomposições de piso, que deverão estar na planilha orçamentária.
 
2º - O memorial de climatização cita a necessidade de automação para o Sistema de ar condicionado. 
Para os itens chillers e bombas onde se encontra na planilha orçamentária os equipamentos
pertinentes à automação dos mesmos? Haverá a necessidade de automatizar também os  fancoletes na
mesma automação da CAG?
 
3º - Onde se encontra na planilha orçamentária o controlador do Sistema VRF? Esse item é necessário
para o funcionamento integrado das condensadoras e evaporadoras do Sistema VRF e não se encontra
na planilha
 
4º - Em vistoria, identificamos que a pavimentação encontra-se pronta. Mediante ao exposto,
solicitamos a exclusão de tal exigência da qualificação técnica, uma vez que tais serviços já foram
realizadas pelo DER.
 
Sempre às ordens.
 
Henrique Benevides
Depto.Contratos/Licitações
Fone/Fax: 55 (11) 2464-9641
E-mail: licitacao@ductbusters.com.br
Ductbusters Engenharia Ltda.
CNPJ: 03.541.616/0001-68
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